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 Załącznik nr 2 do Regulaminu Krajowej Konferencji Turystki Żeglarskiej PTTK 

 

 

 

 

........................................................... 

pieczątka ogniwa delegującego 

 

ZGŁOSZENIE DELEGATA 

NA KRAJOWĄ KONFERENCJĘ TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ PTTK  

WARSZAWA – 25 MARCA 2023 r. 

 
 

*Imię i nazwisko Delegata …………………………….. 

    

Pełniona funkcja w PTTK………………………  …….. 

     

*Numer legitymacji PTTK……………………   ……… 

     

Numer i stopień ITŻ PTTK……………………  ……… 

     

*Adres korespondencyjny………………………………    

  

*Telefon Delegata………………………………   …….  

 

*Adres mailowy……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

...................................... 

podpis Delegata 

 

 ...................................................... 

podpis Prezesa Oddziału Żeglarskiego/Komandora Klubu  

Żeglarskiego 

 

 

**Zarząd Oddziału Żeglarskiego potwierdza prowadzenie w 2022 roku aktywnej działalności z zakresu turystyki 

żeglarskiej. 

 

 

  

  Pieczęć Oddziału Żeglarskiego PTTK                                                        Podpis Prezesa Oddziału Żeglarskiego 

 

 

**Zarząd Oddziału …………………………………………………………………………………………………. 

stwierdza, że Klub Żeglarski 

……………………………..………………………………………………………………………………………..

……..……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

wchodzi w skład jednostek organizacyjnych Oddziału oraz prowadził w 2022 r. aktywną działalność w zakresie 

turystyki żeglarskiej. 

 

 

  

     Pieczęć Oddziału PTTK                                                               Podpis Prezesa Oddziału 

 

 

Miejscowość, data………………………………… 

 

*- dane wymagane 

**- wypełniać w zależności od osobowości prawnej 
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Klauzula zgody 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (dalej RODO) informujemy, że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

(zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, 

wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. 

• Stowarzyszenie jako administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - Pawła Sternika, z którym 

kontakt możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy: iod@pttk.pl lub poprzez adresy pocztowe. 

• Wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w 

celu: 

• uczestnictwa w Krajowej Konferencji Turystyki Żeglarskiej PTTK; 

• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy PTTK i członkowie Komisji Turystyki 

Żeglarskiej ZG PTTK   w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach 

działalności statutowej PTTK. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

przenoszenia danych. 

• Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie 

wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z 

taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

 

                                                                                                                               Podpis 


